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 जा. .नांवाशमनपा/नसका/CR- 80  /2014 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

    दनांकः-15.11.2014 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

सवसाधारण  सभेची सचूना 
मुबंई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसचूी ‘ड’ चे करण-2 मधील 

िनयम .1 अ वये 
मुबंई ांितक महानगरपािलका, अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच (ड) चे करण 2 मधील िनयम .1 अ वये 

ा  अिधकारानुसार मा.महापौर ी.अ.स ार अ.गफुर यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा 
द.24.11.2014 रोजी दपार  ु 3.00 वाजता नांवाशमनपाके या मु य शासक य इमारतीतील चौ या मज यावर ल कै. 
शकंरराव च हाण सभागहृात आयो जत केली आहे. 
कर ता वनंती क , ता वत सभेस िनधार त समयी िन द  ठकाणी उप थत राहन सहकाय करावेू . 
 

 

         वा र त/-             वा र त/- 
          महापौर,                  नगरसिचव,   

    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 
ित, 
ी  / ीमती 

सद य /सद या, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
काय म प का 

वषय .1:- 
 नांदेड वाघाळा महानगरपािलका े ातील मलुा-मलुींचे गुणो र माणाची न द घेणे बाबत. 

िलंग गुणो र-2014 
एकुण ज म एकुण िलगं गुणो र ितहजार 

मुलींचे माण 
अ. . म हना 

पु ष ी   

1. जानेवार  1578 1467 3045 929.65 
2. फे ुवार  1522 1279 2801 840.34 
3. माच 1695 1587 3282 936.28 
4. ए ल 1090 981 2071 900.00 
5. मे 1905 1701 3606 892.91 
6. जुन  1570 1472 3042 937.57 
7. जुल ै  2511 2275 4786 906.01 
8. ऑग  ट  2618 2248 4866 858.67 

9. स  टे. 2764 2432 5196 879.88 

10. ऑ  टो 2136 1771 3907 829.11 
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वषय .2:- 

मुबंई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 20(3) नुसार नांदेड वाधाळा शहर 
महानगरपािलकेचे  थायी सिमतीचे 16 सद  यापैक  खालील (8) सद  य द.1.12.2014 रोजी दपार  िनवृ  तु  होत 
आहे. 
 1) सौ.कनकदंडे मो हनी महेशराव ,भारतीय रा  य कॉ ेस अप  आघाड  
  2) ी िगल सर जतिसंघ पंजाबिसघं, भारतीय रा  य कॉ ेस अप  आघाड  
  3) ी गफार खान गुलाम महमदं खान, रा  वाद  कॉ ेस पाट  
  4) सौ.  दा सुिशल च  हाण , रा  वाद  कॉ ेस पाट  
 5) सौ.मुढें शांता मोतीराम, िशवसेना,भारतीय जनता पाट  आघाड  
 6) ी उमरेकर अशोक रावण, िशवसेना,भारतीय जनता पाट  आघाड   
 7) ी नवाब गु िमतिसघं ब-यामिसंघ, िशवसेना,भारतीय जनता पाट  आघाड   
  8) ी लितफा बेगम ब-ुहाणखान,एम.आय.एम. 
 कर ता मुबंई ांितक  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 20(5) अ  वये नांवामनपाके  या  थायी 
सिमती  या िनवृ  त होणा-या वर ल सद  यां  या र  त (8) जागावर मुबंई ांितक  महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 चे कलम 31 अ नुसार न वन (8) सद  यांची नामिनदशाना  दारे नेमणकू कर  यासाठ   ताव सादर. 
टपः- शासन प रप क .सं कण 2010/ . .-85/न व-32 द.6 जूलै 2010 नुसार वरोधी प  नेते,सभागहृ नेते 
,गट ने  यामाफत  थायी सिमतीवर तौलिनक सं  याबळा  या आधारावर पािलका सद  याची नामिनदशनाने 
िनयु  तीसाठ  नांवे पाठ वतांना ती बंद लखोटयात सभे  या वेळ  महापौराकडे दे  यात यावीत.सभे  या दवसापुव  सदर 
नांवे महापौरांना बदं लखोटयात ावयाची असतील तर  या प ाची एक त बंद लखोटयात , आयु  तांना सु  दा 
दे  यात यावी  
वषय .3:-           

मा. उ  च  यायालय जन हत यािचका . 156/2011व 133/2012 म  ये द.25.4.2014 रोजी दले  या 
आदेशा  वये रा  यातील सव ज  हा ाहक सरं ण प रषदावर अशासक य सदसयांची िनयु  ती क न  शासक य 
/अशासक य सद  यांची एक त ज  हा ाहक सरं ण प रषद ग ठत कर  यासाठ  आदेिशत केलेले असनू  या माणे 
ज  हािधकार , नांदेड यांनी प  .2014/पु व/ शा-3का/िसआर द.6.9.2014 अ  वये ज  हा ाहक सरं ण 
प रषदेवर िनयु  तीकर  यासाठ  अशासक य म हला खलुा एक व खुला एक सद  याचे नावाची िशफारस कर  यासाठ  
कळ वलेले आहे  यानुसार म हला खुला एक व खुला एक सद  याचे नावाची िशफारस करणे बाबत.  
वषय .4:- 

  मा.आयु  त (कु.क.) तथा अिभयान सचंालक,रा  य आरो  य अिभयान महारा   ,मबुई याचे प  
.राआसे/एनयूएचएम/इनफो/26988/27255 द.28 जलैू  2014  या प ानुसार रा  य शहर  आरो  य अिभयान 

राब व  यासाठ  सन 2013.2014  या आराखडयास मंजुर   दे  यात आली आहे.  यानुसार दवाखा  यासाठ  लागणारे 
वै कय अिधकार  व आरो  य कमचार  यांची िनयु  ती   कर  यात आली आहे. परंतु   यु क    शन यूपीएचसी या 
िशषकात िनधी ा  त झालेला नाह . फ  त रपेयर / र  नो  हशन/अप ेडेशन  या िशषकाम  ये िनधी मजंुर कर  यात 
आला आहे.कर ता  यु क    शन साठ चे  ताव शासनास सादर कर  यात आला असनू अ ापपयत  यास मा  यता 
िमळाली नाह . कर ता मनपा े ातील झोपडपट  वभागातील नागर कांना आरो  य वषयक सु वधा उपल   द क न 
दे  यासाठ   1)  वनायकनगर/खुशालिसहं नगर/2) ाव  तीनगर,3) कौठा व 4) तरोडा येथील चार ठकाणी न वन 
युपीएचसी सु  करावयाचे आहे. येथील चार ठकाणी बाहय  ण दवाखाने ता  पुर  या  व पात भाडेत  वावर घेवून 
दवाखाना काया  वीत कर  यासाठ   ताव सादर.  
वषय .5:- 
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महारा   शासन िनणय .मभवा-1114/ . .12/सेवा-9 द.20 स  टबर 2014 नुसार का.आदेश 
.नांवाशमनपा/लेवी/वेतन/12355/2014 अ  वये नावामनपाकेतील कमचा-यांना द.1.5.2014 पासनू 100 ट  के 

महागाई भ  ता लागू कर  यात आला  यास काय  तर शासक य व आिथक मा  यता देणे बाबत.  
वषय .6:- 

महारा   शासन िनणय .िनमवा-2013/ . .77/सेवा-4 द.8 मे 2014 अ  वये नांवामनपाकेतील िनवृ  ती 
वेतन/कु.िन.वेतनधारक याचे द.1 ते 2014 पासनू दरमहा 100 ट  के या दराने महा.भ  ता वाढ मजंुर कर  यात 
आलेला अस  यामूळे का.आ. . .नांवाशमनपा/लेवी/वेतन/12355/2014 अ  वये द.1 जानेवार  2014 ते 30 
ए ल 2014 या कालावधीतील 100 ट   े यादराने महागाई भ   याची थक त र  कम दे  यासाठ  शासक य व 
आिथक मा  यता दे  यात आली  यास काय   र शासक य व  आिथक मा  यता देणे बाबत.  
वषय .7:- 

  महारा   शासन िनणय .वाहभ-2014/ . .5/सेवा-5 द.3 जून  2014 अ  वये सहा  या वेतन 
आयोगा  या िशफारशीनूसार रा  य शासक य व इतर पा  कमचा-यांना  देय असले  या वाहतुक भ  या  या दरात द.1 
ए ल 2014 पासनू खालील माणे सुधारणा कर  यात आलेली आहे. 
 

अ. . ेड वेतन दरमहा वाहतुक भ  याचा दर ( .) 
1 .5400/- व  याहन अिधक ू  .1200/- 
2 .4400/- व  याहन अिधक मा  ू .5400/-पे ा कमी  .600/- 
3 .4400/- पे ा कमी   .400/- 
  
तसेच अंध अ थ  यंगाने अधु आ ण क  या  या वकाराने पड त असणा-या पा  कमचा-यांना सु  दा अनु ेय 

असणा-या वाहतुक भ  याम  ये पुढ ल माणे वाढ कर  यात आली आहे.  
 

अ. . ेड वेतन दरमहा वाहतकु भ  याचा दर ( .) 
1 .5400/- व  याहन अिधक ू  .2400/- 
2 .4400/- व  याहन अिधक मा  ू .5400/-पे ा कमी  .2000/- 
3 .4400/- पे ा कमी   .2000/- 

   नांवामनपा आदेश . नावाशमनपा/ले व/वेतन/12354/2014 द.24 स  टबर 2014 अ  वये नादेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचा-यानाह   माहे 2014 पासनू उपरो  त ् माणे सधुार त दराने वाहतकू भ  ता 
लागू कर  याची तसेच माहे ए ल 2014 ते जूलै 2014 पयतची वाहतूक भ  याची थकबाक ची र  कम 
महानगरपािलकेची आिथक प र थती नुसार अदाई कर  याची शासक य व आिथक मा  यता दे  यात आली  यास 
काय  तर मा  यता देणे बाबत.  
वषय .8:- 
    मुबंई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 नुसार नादेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत ,  थािनक सं  था 
कर िनयम 2010 अ  वये द.1.4.2010 पासनू  थािनक सं  था कराची अमलबजावणी सु  झालेली आहे.  यानुसार 
 यापार  ित  ठाणांनी  याची वा षक ववरणप े सन 2010-2011 ते सन 2013-2014 पयत  थािनक स  था कर  
वभागात सादर केलेली आहेत तसेच काह   यापार  ित  ठाणांची ववरणप े,नोट स/जा हर सचुना िस  द  देवून 
सु  दा अ ा  त अस  यामळेू  थािनक सं  था कर वभागा  या पथकाकडून मोठया माणात कायवाह  होणार असनू 
 यां  या प रणामाने मोठया माणात  यापार  ित  ठानाचे ववरणप े दाखल हो  याची श  यता नाकारता येत नाह . 
  याअनुषंगाने वर ल माणे चार वषाचे कर िनधारण ह  व हत मदुतीत िनकाली काढ  यास  यामधून 
दंडासह त  थािनक सं  था कर िमळू शकतो.  यामळेू  थािनक सं  था कर वभागास पाच चाटड अकौटंट मानधन  
त  वावर द.31.3.2015 पयत उपल  द क न घेत  यास सदर ल सिंचका म  ये कर िनधारण क न ता  काळ िनकाली 
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काढता येतील. व  यातून  महानगरपािलकेस उ  प  न पण होइल. 
       नांदेड शहरात सात हजार  यापार  ित  ठाने असनू  याचे सन 2010-2011 ते सन 2013-2014 या 
कालावधी  या अंदाजे दहा हजार सिंचकाम  ये कर िनधारण करणे िश  लक आहे व िनयमातील तरतूद नूसार सबंंिधत 
कर िनधारण  वषा  या अंितमपासनू  पाच वषा  या  आंत कर िनधारण करणे आव  यक आहे. तसेच सदर चाटड 
अकौटंट ,सगणक चालक व काह   अिधकार  सवंगातील  कमचार  यांची नेमणकू व  यासाठ  लागणार  कागदप े 
(  टेशनर  ) खरेद  कर  याचे अिधकार आयु  त  यांना दे  यात यावेत.  यामळेू   थािनक सं  था कर वभागास वर ल 
माण ेकमचार  वग  द.31.3.2015 पयत मानधन त  वावर घे  याकर ता तसेच आव  यकते नुसार  यांना मुदतवाढ 

दे  याचे अिधकार आयु  तांना देणे बाबतचा  ताव येणा-या सवसाधरण सभेसमोर सादर 
वषय .9:- 

 नावंामनपा केने सन 2014.2015 कर ता मे.मयुर इंटर ायेजेस मालेगांव नािशक यांची पारगमन शु  क 
वसलुीकर ता अिभकता  हणनू िनयु  ती केली होती.  यांची .6,30,00,000 (अ र  .सहा कोट  तीस ल फ  त) 
एवढया र  कमेवर द.3.5.2014 ते द.2.5.2015 या कालावधीसाठ  मळू िन वदेतील सव अट  व शत स अिधन 
राहन अिभकता  हू णनू नेमणकू केली होती  याचेकडून आिथक देकार र  कमे  या 10 ट  के होणार  र  कम 
.63,00,000 (अ र  . ेस   ट ल  फ  त) ची बकॅ गॅरंट  घे  यात आलेली आहे. तसेच  यांनी देकार र  कम 
.26,25,000(अ र  .स  वीस ल  पंच वस हजार फ   )  24 पंधरवाडयात भरावयाची होती.  यापैक   यांचनी 

आतापयत सहा ह   याची र  कम .1,57,50,000 (‘अ र  .एक कोट  स  ताव  न ल  पंन  नास हजार फ   ा) चा 
भरणा केलेला आहे. 
 तथापी शासन िनणय .  थासकं2014/ . .121/न व-32 नगर वकास ,मं ालय,मबुई 32 द.13.8.2014  या 
प ा  वये ऐवजी  थािनक सं  था कर लागू आहे  या ठकाणी पारगमन शु  क आकारणे यो  य नाह  आप  याकड ल 
पारगमन शु  कापासनूची वसलुी करकोळ  व पाची अस  यामळैू हे पारगमन नाके ता  काळ बंद कर  याची कायवाह  
द.16.8.2014 पासनू करावी. शासन  तरावर ल िनदशामळेू नांवाशमनपाकेस कोणतेह  अनुदान दे  याबाबतचे सिुचत 
केलेले नाह .  यामळेू सदर नुकसान पोट ची र  कम शासन  तराव न मागणी करणे यो  य राह ल.  
वषय .10:- 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मालक चे 13 यापार  सकुंल असनु यामधील 527 दकानेु  
भाडेप टयावर दे यात आलेली आहेत. तसेच महानगपािलके या मालक या व वध ठकाण या जागा भाडेप टयावर 
दे यात आलेले आहेत. सदर ल जमीन भाडेक ं ची सं या 163 आहे. 

मुबंई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 79 अ वये महानगरपािलके या मालम ेचा 
वनीयोग कर या सबंिधत तरतुद आहे. यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका मालक चे रकामी जागा व 
यापार  सकुंलामधील दकानेु /गाळे/ ओटे, भ व यात महानगरपािलकेचे न वन यापार  सकुंल बांध यात येणा या 
यापार  सकुंलामघील दकानेु  /गाळे/ओटे, थानीक वृ प ात जाह र सचुना िस द क न जाह र िललाव/ िनवीदे ारे 
भाडेप ट वर दे यासाठ  खालील िनयम व अट  माण ेदेणेसाठ  सादर 

मालम ेचे वनीयोग कर त असतांना भोगवटदारास मालम ा भाडेप टयावर देत असतांना ावयाचे 
सवसाधारण अट  व िनयम  

 

1) िललावाची प दत:-  
1) महानगरपािलके या मालक ची कोणतीह  इमारत,गाळा, मोकळ  जागा यांचा भागवटा अिधकार भाडेप ट ने 
दे यासाठ  या बाबत दैिनक वृ प ात जाह र गटन दे यात येईल. 
2) महानगरपािलके या मालक ची कोणतीह  इमारत,गाळा, मोकळ  जागा भागवटया अिधकार भाडेप ट ने दे यासाठ  
जाह र िललाव अथवा बंद लखोटयात इ छुकांडुन िनवीदा मागवुन दे यात येईल. वर ल पैक  जागेची यावसायीक 
उपयोगीता सावजिनक सु वधा इ याद  एखाद  मालम ा भाडेप ट वर दे याची आहे हे आयु  महानगरपािलका 
वेळोवेळ  ठर वतील. 
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3) िललावात नमदु अनामत कंवा भाडे र कम यापैक  जा तीत जा त र कम देणा यास कंवा इतर प दतीने 
गाळा /जागा भाडेपटयावर दे याची कायवाह  कर याचा अिधकार आयु  महानगरपािलका यांना राह ल. 
4) 3 पे ा कमी िललावधारक / िनवीदा ा  झा यास, कंवा िललावात/ िनवीदेत यो य र कम न िमळा यास 
कंवा शास कय कारणाने कोणताह  िललावात बदल अथवा र  कर याचा अिधकार, आयु  महानगरपािलका यांना 
राह ल. 
 
2) िललावात भाग घे याची पा ता :- 
1) िललावात/िनवीदेत भाग घे यासाठ  धारकाचे वय 18 वषा पुण असावे. 
2) िललावात/िनवीदेत भाग घे यासाठ  धारक हा शासक य अथवा िनमशास कय सं थेम ये नौकर स नसला पाह जे. 
तसेच महानगर प◌ालका कमचार  लाभधारक असता कामा नये. 
3) िललावात/िनवीदेत भाग घे यासाठ  धारक हा िनयमानुसार गाळयास दे यात येणा या आर णास पा  असला 
पाह जे. व याबाबतचे कागदप े सादर करणे अिनवाय राह ल. 
4) धमदाय सं था अस यास वर ल अट  िशथील असेल. 
5) िललावात/िनवीदेत भाग घे यासाठ  यवसायीकाने पॅन काड, मतदान काड, व आधार काड ची छायां कत त 
ावी लागेल. तसेच धारकानी थािनक ािधकाराकडुन मालम ा कर व महारा  शासनाचे कर जसे िश णकर, 

रोजगार हमी योजना कर, अकृ षक कर अथवा इतर कराची थकबाक  नसावी.  
6) तसेच वर ल पैक  भाडेप ट वर दे यात येणा या या जागा अपंग, जाती वग जसे  (अनुसिुचत जाती/जमाती) 
इ. व सेवाभावी सं था, म हला बचत गट कंवा इतर साठ  आर ीत अस यास या बाबतचा पुरावा सादर करावा 
लागेल.  

 

3) गाळयाचे आर ण :-  
1) खुला वग व म हला, अनुसिुचत जाती व जमाती व इतर मागासग स, वमु  जाती व जमाती यांना 
िनयमानुसार जात वग आर णाचा लाभ घेवुन आर ीत गाळे घेता येईल. तसचे वर ल वगातील या य ंना 
शासना या त सम योजनेखाली कोणतेह  अनुदान ा  न झा याचे सम  ािधका याच माणप  असणा या 
य ंना गाळे भाडेप टयावर दे यात येईल. 
2) महानगरपािलका यापार  सकुंलाम ये महारा  शासन प रप का नुसार म हला, व शौ णक व सामा जक सं था 
यांना आर णा व िनयमनुसार भाडेप टयवर दे याचे अिधकार आयु , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ,नांदेड 
यांचा राह ल. 
3) अपंग य  (समान सधंी,  ह काचे संर ण, आ ण सपंुण सहभाग) अिधिनयम 1995 हा क शासनाचा कायदा 
सन 1996 पासनु अंमलात आला या काय ातील तदतुद  द.07.02.1996  पासनु महारा  शासनास लागु झाला 
सदर अिधिनयमातील 43 मधील अपंग य ंना सवलती या दाराने दकानु /गाळा दे याची तरतुद आहे.  
4) या य  अपंग आहेत व यांना शासक य धोरणाखाली कोण याह  लाभ दे यात आलेला नाह , असे शासनाचे 
समाजक यण वभागाने माणप  दले या य  गाळा भाडेप ट वर देता येईल. 
5) अपंग यकतींना माकळ  जागा ह  1 ते 3 वषापयत भाडेप टयावर दे याचा अिधकार आयु  नांदेड 
महानगरपािलका यांना राह ल .तसेच 3 वषापे ा पे ा जा त कालावधीसाठ  भाडेप टयावर ावयाची झा यास 
महानगरपािलकेची सव साधारण सभेची मा यता असली पाह जे 
6) यापार  संकुलातील दकाने हे ु 1 ते 30 वषापयत भाडेप टयवर दे याचा अिधकार आयु  नांदेड महानगरपािलका 
यांना राह ल .तसेच 30 वषापे ा पे ा जा त कालावधीसाठ  भाडेप टयावर ावयाची   झा यास महानगरपािलकेची 
सव साधारण सभेची मा यता असली पाह जे 
7) शहर वकासकामात यांची मालम ा बािधत झाली आहे परंतु यांनी आजपयत कोण याह  कारचा मावेजा 
घेतेलेला नाह  अशांसाठ  5%  दकाने आर ीत राह लु .(शासन िनणया माणे) 
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8) दकान अथवा मोकळ  जागा भाडेप ट वर दे यात येतांना िनयमा माणे जाती वग जसे  ु
(खुला/इमाव/अनुसिुचत जाती/जमाती अशा इतर) व सेवाभावी सं था, म हला बचत गट इ.साठ  आर ीत असेल. 
4) भाडेपटयाचा  कालावधी :- 
1) महानगरपािलकेची मालम ा 1 म हना ते 30 वषासाठ  भाडेप ट वर दे यात येईल.  
2) मोकळया जाग या बाबतीत 3 वषा पयत आतील कालावधी िन ीत कर याचा अिधकार आयु  नांदेड 
महानगरपािलका यांना असेल परंतु 3 वषा पे ा जा त कालावधीसाठ  मोकळ  जागा भाडेप टयाने ावयाची 
अस यास यास महानरगरपािलका सवसाधारण सभेची मा यता आव यक राह ल. यापार  संकुलातील गाळा, 
भाडेप ट चा कालावधी, ◌् या जागेची उपयोगीत, भ व यातील गरज इ याद  बाबी वचार घेवुन 30 वषा या मयादेत 
आयु  नांदेड महानगरपािलका यांनी वेळोवेळ  िन ीत करतील. 
4) जाह र िललावात/िनवीदेम ये दकान ु /गाळा भाडेपटयावर दे याचे अंितम झा यानंतर भाडेप टा क न 
द यानंतरच दकान ु /गाळा ता यात दे यात येईल. व वेळोवेळ  महानगरपािलका जी मदुतवाढ देईल ती मदुतवाढ 
भाडेक स मा य असेल. 
5) भाडे िन ीतीची प दत व अनामत र कम :-  
1) यापार  संकुलातील दकानाचे भाडे व अनामत सहा यक सचंालक नगररचना महानगरपािलका नांदेड हे चालु ू
बाजार भावाने ठर वतील या माण ेराह ल. िनवीदा /िललावाची बोली भाडे कंवा अनामत बाबत राह ल. अनामतची 
र कम परतावा व बन याजी राह ल. तसेच भाडेवाढ ितवष 10% राह ल. 
2) सदर भाडेप टाचा करारनामा चार िभतंी या आतील व छताखालील जागेब लची राह ल. व बाहेर ल जागेब ल नाह  
यावर भाडेप टाधारकाचा ह क राहणार नाह .  
3) दकानाचेु  भाडे म ह याला हणजे कॅले डर म ह या माणे राह ल. दर म ह याचे भाडे याच म ह या या 1 ते 5 
(एक ते पाच) तारखेस अगावु On-line प दतीने जमा क न पावती यावी लागेल. दकानाचेु  दरमहा भाडे थक त 
ठेव यास यावर 2% याज आकार यात येईल. तसेच भाडे वत: येउ◌ून महानगरपािलकेचे मालम ा वभागात 
भरावे लागेल अथवा online भरावे लागेल. जर दोन म ह यापे ा जा त भाडे थक त राह यास मुबंई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 81-ब मधील तरतुद  नुसार दकानातुनु  काढुन टाक याचा अिधकार 
आयु  नांदेड महानगरपािलका यांना राह ल. 
4) तसेच वेळोवेळ  सहा यक सचंालक नगररचना महानगरपािलका नांदेड हे ठर वतीत ते भाडे र कम बदल 
कर याचा अिधकार आयु  महानगरपािलका यांना राह ल. (उदा.िशघिस द गणना तथा चाल ु बाजार बाजार 
भावा माणे बदल.) 
6) जागेचा वापर :-  
1) करारना यात िलहन द या माणे दकानात यवसाय करावा लागेल व या िशवाय इतर यवसायासाठ  वापरता ू ु
येणार नाह . तसेच यवसायात बदल करावयाचे अस यास 30 दवसाचे आत महानगरपािलकेची वेगळ  परवानगी 
यावी लागेल 

2) मांस व साठ  भाडेपटयावर दे यात आले या गाळयास सोडुन इतर यापार  सकुंलातील दकान ु /गाळे म ये 
पे ोल, घासलेट, गंधक व इतर फोटक कंवा वालागहृ  व तु, मांस दकानात ठेवता येणार नाह  व व  करता ु
येणार नाह .  
3) दकाना या जागेत अथवा या या कोण याह  भागावर पोटभाडेक  ठेव याचा कंवा कोण याह  कारे दु सु याला 
क जा क न दे याचा अिधकार भाडेक स राहणार नाह . तसेच भागीदार  ठेवता येणार नाह  तसे आढळुन आ यास 
मुबंई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 81-ब मधील तरतुद  नुसार दकानातुन काढुन टाक याची ु
कायवाह  कर यात येईल. 
7) भाडेप ट  सपंु ात येणे :- 
1) दकानाचेु  भाडे म ह याला हणजे कॅले डर म ह या माणे राह ल. दर म ह याचे भाडे याच म ह या या 1 ते 5 
(एक ते पाच) तारखेस अगावु जमा क न पावती यावी लागेल. दकानाचेु  दरमहा भाडे थक त ठेव यास यावर 2% 
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याज आकार यात येईल. तसेच भाडे वत: येउ◌ून महानगरपािलकेचे मालम ा वभागात भरावे लागेल अथवा 
online भरावे लागेल.जर दोन म ह यापे ा जा त भाडे थक त राह यास मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 चे कलम 81-ब मधील तरतुद  नुसार दकानातुनु  काढुन टाक याचा अिधकार महानगरपािलकेस राह ल. 
2) जे भाडेक  2 म ह यपे ा जा त भाडे जा त थक त ठेवतील, जो भाडेक  महानपािलकेची वनापरवाना इमारतीत 
बांधकाम कवां तोडफोड कवां बदल करेल अशा भाडेक ं चा भाडेप टा र  कर यात येईल. व यांनी जमा केलेली 
अनामत र कम सु द ज  कर यात येईल.  
3) तसेच भाडेकरारप ातील कोण याह  अट  शत चे उलघंन के यास के यास व वेळोवेळ  ािधकारणाचे 
सचुना/आदेशाचे पालन न के यास भाडेप टा सपंु ात येईल. 
8) वखशुीने भाडेप टा र  करणे बाबत  
1) भाडेप टा धारकास या दकानाचीु  आव यकता नस यास यांनी एकमेकास कमान एक म हणा अगोदर महानगर 
पािलकेत अज करण ेआव यक राह ल. 
2) थकलेले भाडे द यािशवाय जागेतून सामान हल वता येणार नाह  व यावर महानगरपािलकेचा ताबा राह ल.  
3) लाईट व नळाचे बील पुण व वेळेवर भर याची जबाबदार  भाडेप टाधारकाची ( माझी ) राह ल. व ते न भर यास 
महानगरपािलकेचे जे नुकसान होईल ते भाडेप टाधारकाकडून वसलु कर याचा महानगरपािलकेस ह क राह ल. 
4) आप या जागेत कोणतेह  बांधकाम कंवा तोडफोड करणार नाह  व जागा सोडतांना लाईट फट ंग व नळ फट ंग 
आज या प र थीतीत घेतली याच प र थतीत अस याची खा ी क न देईन. व यानंतरच ठेव यात आलेली 
अनामत र कम परत दली जाईल. 
9) भाडेप ट चे ह तांतरण :- 

भाडेप ट चे नांव प रवततन करावयाचे अस यास याची फस या वेळ या चाल ु बाजार भावा या 
(रेड रेकनर कंमती या) 25% राह ल.  
10) वारसा ह का अधारे भाडेप टा ह तांतरण :- 
1) भोगवटयाचा मुळ भाडेक  मृ यु पाव यास यां या इतर वारसास इमारती या बाजारभाव मू यांकना या या 10% 

र कम फस भ न भाडेप टा ह तांतरण करता येईल. 
2) भोगवटयाचा मूळ भाडेक  मृ यु पाव यास यां या प ीने भाडेप टा ह तांतरणाचा वनंती अज के यास 
इमारती या बाजारभाव मू यांकना या या 5% र कम फस भ न भाडेप टा ह तांतरण करता येईल. परंतु मतृा या 
प ीने 60 दवसाचे आत भाडेप टा ह तांतरणाचा वनंती अज केला पाह जे. 

तसेच सदर बाबीम ये अज कर यास वलबं झा यास पुढ ल िनणय घे याचा अिधकार आयु  नांदेड 
महानगरपािलका यांना राह ल. 
3) भोगवटयाचा मुळ भाडेक  हयात असेल व यांना भाडेप टा ह तांतरण करावाचे अस यास इमारती या बाजारभाव 
मू यांकना या या 10% र कम फस भ न भाडेप टा ह तांतरण करता येईल. 
11) इमारतीची तपासणी :-  

 वेळोवेळ  महानगरपािलका अिधकार , कमचार  यांना इमारत पहाणी व तपासणीसाठ  अिधकार असेल. 
12) वना परवानगी जागेत/ इमारती या सरंचनेत बदल करणे :- 
1) दकानेु  भाडयाने घेत या नंतर महानगरपािलके तफ नाहरकत माणप  घेवुन वखचाने रतसर वजेची जोडणी 
क न यावी लागेल, व वजेचे बल याचे यानी भरावयाचे आहे. लाईट व नळाचे बल पुण व वेळेवर भर याची 
जबाबदार  भाडेप टाधारकाची राह ल. ते न भर यास महानगरपािलकेचे जे नुकसान होईल ते भाडेप टाधारकाकडुन 
वसलु कर यात येईल. 

2) दकाना या जागेत कोणतेह  आगावु बांधकाम अगर बदल महानगरपािलके या परवानगी िशवाय करता ु
येणार नाह . तसेच मोडतोड के यास कंवा झा यास, या ब लचा खच भाडेक ं कडुन वसलु करता येईल. तसेच या 
कारणासाठ  भाडेप टा र  क न दकान ता यात घे याचा ह क आयु  नांदेड महानगरपािलका यांना राह लु . 
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13) व व ीत यवसायांना ितबंध 
1) मांस व साठ  भाडेपटयावर दे यात आले या गाळयास सोडुन इतर यापार  सकुंलातील दकान ु /गाळे म ये 
पे ोल, घासलेट, गंधक व इतर फोटक कंवा वालागहृ  व तु, मांस दकानात ठेवणार नाह  व व  करणार नाहु .  
 
14) भाडेक ं चे कत य :-  
1) भाडेक ं ने भाडयाची जागा नीटनेटक  व व छ ठेवावा व वखचाने चुना कंवा रंग लावावा लागेल. 
2) भाडेप टाधारक हे भाडयाने घेतेलेली दकानु  कोण याह  कारणामळेु 1 म ह या पे ा जा त दवस बंद ठेवणार 
नाह .  
3) भाडेप टाधारकाकडुन आजबुाजु या भाडेक ं ना/ शेजा यांना कोण याह  कारचा ास होणार नाह . 
4) भाडेप टाधारकास दकानावरु  जाह रात बोड लावता येणार नाह . 
5) भाडेप टयाची मदुत सपं यानंतर भाडेप ट ची मदुत वाढवुन देणे मनपास बंधनकारक राहणार नाह . भाडेपटयाची 
मदुत सपं या पवु च महानगरपािलकेस या दकानाचीु  आव यकता भास यास एक म हणा अगोदर कळ व यास दकानु  
रकामे क न ावे लागेल. व या बाबत कोण याह  यायालयात कंवा इतर ठकाणी दावा / दाद मागता येणार 
नाह . दकानाु  ब ल इतर  ठकाणी (बदली) दकानु  / जागा मागता येणार नाह . 
6) भाडयाने घेतलेले दकानु  कोण याह  अप ीमळेु आगीमुळे न  झाली, पुरामळेु नुकसान पावली व धरणी भकंूपामळेु 
न  अथवा खराब झा यास या या मोबद यात भाडेप टाधारकास काह ह  वाटा कंवा ह सा राहणार नाह  व फ  
वाटा ह सा महापािलकेचा राह ल. 
7) वेळोवेळ  महानगरपािलकेने दले या आदेशाचे पालन करावे लागेल 
8) महानगरपािलकेची एखाद  मालम ाएखा ा सं थेस/ य स भाडेकरारने भाडेप टयावर दले असता अशी मालम ा 
सबंंिधत सं थेने/ य ने महानगरपािलका आयु  यांचे मा यतेिशवायय गहाण ठेवण,े पोट-भाडयाने अथवा 
अ य रतीने अ य सं थेस/ य स ह तांत रत करण ेअनु ेय रहणार नाह . 
9) करारना यातील कोण याह  अट  शत चे कोण याह  वेळ / थीतीत भगं होणार नाह  याची द ता यावी लागेले. 
10) सबंिधत भाडेक स सबंिधत यवसाय कर यासाठ  स म ािधकारणाकडे न दणी  आव यक आहे. उदा. थािनक 
सं थाकर, धमदाय आयु ,वजन काटे मापन कायालय, मनपा यवसाय परवाना इ. 
 
15) महानगरपािलकेचे अिधकार :- 

वर ल माण ेकोण याह  िनयम व अट चे उलघंन के याचे आढळुन आ यास महानगरपािलकेकडून दकानाचाु  
ताबा परत घे यात येईल. 

िन वदा/ िललाव येत व िनयम व अट  म ये िशथीलता, द तीु  / बदल कर याचा अिधकार 
आयु ,नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ,नांदेड यांचा राह ल. व तो िनणय अंितम राह ल. 

वर ल िनयमात उ ले खत अ य सव सं ा/ या या या मुबंई ांितक महानगरपािलका अिधिनमय 1949 
म ये नमदु के या माणे असती. 
वषय .11:- 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे जनता माकट िशवाजी नगर हे जुने झा यामळेु व या या स मते 
बाबत चरल ऑड ट अहवाला वये सदर ल माकटची इमारत धोकादायक झाली आहे. 

तर  सदर ल माकट पाडुन, न याने बांधकाम कर यासाठ  येथील भाडेक ं ना गाळा रकामा क न 
महानगरपािलके या ता यात दे याबाबत महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील कलम 81 ब (1) अ वये 
आदेिशत कर यात आले आहे. सदर ल आदेशा व द काह  भाडेक ंनी करण याय व  केले आहे व या बाबतीत 
भाडेक ं ची बेठक बोलव यात आली असता काह  भाडेक ं नी याबाबत करारनामा क न दे याची वनंती केली आहे. 
यामळेु सदर ल माकट मधील भाडेक ंना क न दे यात येणारे करारना याचे ा प सादर. 
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करारनामा 
आयु ,नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका,नांदेड 
यां या वतीने ी ----------------------------------------  
वय वष धंदा-नौकर , मालम ा यव थापक,             
नां.वा.श.म.न.पा.,नांदेड यांना दे यात आलेला अिधकार 
प  .जवमा/118/2008 द. 16/5 /2008  ई. आधारे. 

  
 

िलहन घेणारु  

   

ी ------------------------------------------- 
वय      यवसाय             रा.  

  
द.ु .      जनता माकट िशवाजी नगर नांदेड      

  

िलहन देणारू  

 

आज द.    /    /2014 रोजी करारनामा िलहन दे यात येतोू  क , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
मालक चे जनता माकट िशवाजी नगर नांदेड हे जुने झा यामळेु व या या स मते बाबत चरल अहवालां वये 
मी सदर ल माकटची इमारत धोकादायक झाली आहे. तसेच सदर ल माकट मधील मी द.ु .------- चा भाडेक  
अस यामळेु खालील िनयम व अट वर ह दकान रकामे क न महानगरपािलके या ता यात देत आहेु .  

िनयम व अट  

1) सदर ल माकटचे बांधकाम पूण झा यानंतर यातील दकानु /गाळा मा या आज या ता यातील दकानु /गाळा 
मोबद यात मला (भाडेक स) भाडेप टयाने दे यात येईल.  
2) सदर ल दकाना या बांधु कामा कर ता ित चौ. मीटर जो खच येईल या खचा या र कमे पैक  करारनामा करते 
वेळ  .1 ल  र कम ावी लागेल. तसेच उव रत र कम समान चार ह यात ावी लागेल. या पैक  थम ह याची 
25% र कम करारनामा झा या या तारखेपासनू एक म ह या या आत ावी लागेल. दस या ह याची ु 25% र कम 3 
म ह या या आत ावी लागेल. ितस या ह याची 25% र कम 6 म ह याचे आत ावी लागेल. तसेच उवर त चौ या 
25% र कम दकानु / गाळयाचा ताबा घे यापुव  जमा करावी लागेल. याच माणे पुव चे दकानाचे भाडे मालम ा ु
कर व इतर कराचा पुणपणे भरणा के यानंरच दकानाचा ताबा मला दे यात येईलु .  
3) वर ल माणे जी र कम ठर व यात आलेली आहे या माणे वेळेवर सदर र कम न भर यास सदर गाळा 
िमळ यास मला अपा  ठर व यात येईल. हे मला मा य आहे. 
4) बांधकाम पुण होवुन ताबा िमळेपयत यवसाय कर यास नांदेड महानगरपािलका जी पयायी यव था करेल यास 
मी राजी खशुीने तयार आहे. 
5) गाळा/हॉल या यवसायासाठ  भाडयाने घेतली या कामािशवाय इतर यवसायासाठ  वापरणार नाह . 
6) न याने दे यात येणा या गाळा/हॉल चे भाडे सहा यक संचालक नगररचना महानगरपािलका नांदेड कंवा आयु  
महानगरपािलका, नांदेड हे ठर वतील ते मी दे यास तयार आहे.  
7) दर म ह याचे भाडे याच म ह या या 1 ते 5 (एक ते पाच) तारखेस अगावु जमा क न रसीद घे यात येईल. 
अ यथा दरमहा 2% याज भर यास मी पा  असेल. 
8) भाडेक ं चे या मज यावर दकाु न होते याच मज यावर ल गाळा/हॉल अनु मांकानुसार दे यात येईल. 
9)दकाना या बांधकामास आले या ित चौु .िमटर खचाची र कम  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेकडे परतावा 
बन याजी हणनू जमा असेल. जर दकान सोडावयाचे अस यास सदर र कम महानगरपािलकेडून परत िमळेलु . या 
यितर  गाळेधारकांकडुन गाळया या या करारना या या वेळे या िशघिस दगणक दरानुसार येणा या कंमती या 
50% र कम नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेकडे अनामत र कम बन याजी जमा असेल. जर दकान सोडावयाचे ु
अस यास सदर अनामत बन याजी महापािलकेडुन परत िमळेल. 
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10) सदर दकानाचा भाडेप टा ह तांतरण करवयाचा अस यास चिलत ु (चाल)ु िश िस दगणक दरानुसार येणा या 
कंमती या 25% र कम भाडेप टा ह तांतरण कर यापुव  महानगरपािलकेस भरणा करावा लागेल यानंतरच 
भाडेप टा दकान ह तांतरणास परवानगी दे यात येईलु . भाडेप टा ह तांतरण हे फ  उव रत कालावधीसाठ च करता 
येईल. महानगरपािलके या परवानगी िशवाय भाडेप टा ह तांतरण करता येणार नाह . 
11) भाडेप टा ह तांतरण करते वेळेस मु ा .9 म ये नमदु जमा केले या सव रकमा ज  करणेत येतील या परत 
िमळणार नाह त. 
12) करारना यातील कोण याह  अट  कंवा शत चा भगं झा यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे 
कलम 81-ब मधील तरतुद नुसार दकानातुन काढुन टाक याचा अिधकार महानगरपािलकेस राह लु . 
13) शासन िनणयानुसार कंवा महानगरपािलकेचे अिधकारानुसार अट / शत  म येबदल कर याचा अिधकार 
मा.आयु  महानगरपािलका नांदेड यांना असेल.  
14) सदर शॉपींग कॉ पले सचे काम पुण झा यानंतर गाळा/हॉल ताबा देताना गाळा/हॉल वापर, भाडेप टेचा 
कालावधी, भाडे र कम, दकान ह तांतरण करावया या तरतुद  इु . या अनुषंगाने वेगळा करारनामा क न दे यात 
येईल. 

सबब हे भाडेप  मी आपले वसतंोषाने व राजीखुशीने िलहन दले व िलहन घेतले ते सह  फ  आज  ु ु  
दनांक             रोजी    
दनांक :-                                                     
सा ीदार :- 

िलहन देणारु  
 

1) 
 

ी ----------------------------------------- 
वय      यवसाय             रा.  
द.ु .      जनता माकट िशवाजी नगर नांदेड      

2) 
 

िलहन घेणारु  
आयु ,नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका,नांदेड 
यां या वतीने ी --------------------------------  
वय वष धंदा-नौकर , मालम ा यव थापक,             
नां.वा.श.म.न.पा.,नांदेड यांना दे यात आलेला अिधकार 
प  .जवमा/118/2008 द. 16/5 /2008  ई. 
आधारे. 

 

तर  वर ल माण ेकरारना याचा ा प सव साधारण सभे समोर मा यते तव सादर 
वषय .12 

 नादेड शहरासाठ  मजंूर असलेली वकास योजना (सधुार त) आराखडयाम  ये से  टर –एफ म  ये 
आर ण .एफ-24 ह  टो रकल गाडनसाठ  आर ण  ता वत केले असनू  याचे  े फळ वकास योजना 
अहवालानूसार 8.93 हे  टर आहे. सदर आर णाचे वकासासाठ  गु  दारा बोड नांदेड हे समुिचत ािधकारण आहे. या 
ठकाणी गु  दारा बोडाकडून जागेचा वकास झालेला असून जागेस संर त िभतं बांधून ह  टो रक गाडनचा वकास 
केलेला नाह . तथापी जागा मालक ी टहेलिसघं गु मखुिसघं िनमले व स.हरिमतिसघं अजूनिसघं िनमले िसट एस 
.2163 पैक  र   यासाठ  299.50 िम.संमतीने घेवून  यांची उवर त जागा आर णातून वगळ  यासाठ   ताव 

सवसाधारण सभा ठराव .144 द.15.3.2012 अ  वये समंती द  याव न महारा   ादेिशक िनयोजन व नगररचना 
अिधिनयम 1966 चे कलम 37 अ  वये मलुभतू  व पाची कायवाह  कर  यात येवून सवसाधारणसभा ठराव .144  
द.15.3.2012 अ  वये अंितम मजंरु नुसार शासनाकडे ी िनमले यांची जागा आर णातून वगळून ह  र हवास 
वभागात समा व  ट कर  यासाठ चा अंितम मजंुर चा  ताव महानगरपािलकेकडून शासनास प  द.30.4.2014 
अ  वये सदर करणात गु  दारा बोडाने  यां  या ह  द तील आर ण .एफ -24 ह  टो रकल गाडन  या जागेस 
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कुपणिभतं घातली आहे.  यामळेू सदर आर ण  मधून वगळावया  या कुपण िभतंी  या बाहेर ल सपंूण े ाचा एकच 
फेरबदल  ताव शासनास सादर करणे उिचत ठरेल.अशा कारे तकुडया तुकडयाने फेरबदल  ताव सादर कर  यात 
येवू नये असे िनदश दलेले आहे.  यानुसार कुपण िभतं बाहेर ल आर रणातील कोणी आकाराचे  तावात 
गावठाण स  य भाग समुारे 5102.35 चौ.मी.आर ण .एफ 24 ह  टो रकल गाडन मधून वगळून र हवास 
वभागात समा व  ठ करणेसाठ  म. ा.िन.व न.र. अिधिनयम 1966 चेकलम 37(1) नूसार फेरबदलाची वैधािनक 
कायवाह  करणेसाठ   ताव सादर.  
वषय .13:-       ताव 
 नांवामनपा ह  द ती एनट सी िमल चा प रसर  व खडकपुरा भागात क  शासनाकडून घरकुलची योजना मंजुर  
झाली होती सदर ल योजनेतून धरकुलास हत नागर  सु वधा देखील मजंुर झा  याने  या भागातील नागर क व 
लोक ितिनधी आजना उ ा नारगी सु वधा उपल   द होईल या आशेने दवस काढत होते .नांदेड शहराचा अनेक 
योजनांचे मा  यमातून वकास झाला पण ददवाने सदर ल  भाग वकासापासनू वंिचंत आहेू .उदा. े नेल 
लाईन, दवाब  ती, प  याचे पाणी,प  के र  ते, ई.मलुभतु स ु वधा सदर ल भाग वकासापासून वंिचत राहन नये  हू  नू 
जेएनएनयुआरएम कंवा एखा ा रा  य शासना  या  योजनेत हा भाग समा व  ट क न मलुभतू सु वधासाठ  ह  
सवसाधारण सभा सवानुमते मा  यता देते.  
सुचकः- गफार खान गुलाम महमदं खान    अनुमोदकः - िगल सर जतिसघं  
वषय .14:-       ताव 
 साईट .34 येथे गोर ण हमालपुरा येथील रे  वे लाईनला लागून असलेले कुटंूबाचे पुनवसन केले आहे 
 यापैक  खालील माणे रा हलेले गर ब लोक साईट .34 येथील बाजूला झोपडे टाकून राहत असनू ते अ  यंत गर ब 
लोक असनू महारा  ात  

कोठेह   यांना मालक ची घर नाह   सदर ल हे सव नागर क माझे मतदार असनू हे माझे वाडातील नागर क 
आहेत. 
1) िमराबाई कृ  णा मारावार   2) दगा वनोद जड ले ु   3) साबेरा बेगम 
4) सिुनता वनोद झकारे   5) फर दाबेगम शेख न जर  6) अफसर बेगम व जर खान 
7) नाजमा शेख अशफाक   8) हबीबा बी    9) राधेशाम गगन चौधर  
10) राजू नवनपवरे    11) बालराज साईल ू  12) सक ना शेख सा दक  

 यांना साईट .34 येथे घरे दे  यासाठ  ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मंजरु कर  यात येते. व हा ठराव 
याच सभेत कायम कर  यात येतो.  
सुचकः- कमलाबाई राम  वामी मु दराज     अनुमोदकः -  ीिनवास सातेलीकर  
वषय .15:-       ताव 
  नांवामनपा हद त दलेह शाह रहेमानगर पंचिशल नगरु ,वाहेदनगर, ज.एम.कॉलनी,ई.भाग या  भगातील अनेक 
लोकांचे घरे असुन घर नंबर नाह  व आहे ते घराचे मालम  ता कर िनयमा माणे जा  तीचे आलेले दसून येते. 
 हणून मागील वष  र हजनम  ये छोटे छोटे घर व मालम  ताचेकर जा  तीचे आलेले आहे  हणनू सहायक 

आयु  त,व उपआयु  त,व एखा ा काय म अिधकार  माफत सपंूण प रसराचा सव क न  यांना मालम  ता नबर नाह  
 यांना घर नंबर देवून कर वसलु करावे व फेर स  ह क न कर आकारणी क न कराची वसलुी करावी. जेणे क न 
महानगरपािलकेचा उ  प  नात वाढ होईल कर ता ह सवसाधारण सभा सवानुमते मजंुर करते. 
सुचकः- गफार खान गुलाम महमदं खान    अनुमोदकः - नवल पोकणा  
वषय .16:-        ताव 

  के  आ ण रा  य सरकार वेगवेगळया पातळ वर सवलती कंवा योजना माजी सिैनकासाठ  जा हर 
कर त असतात,  या अनुषंगाने महारा  ातील औरंगाबाद महानगरपा िलकेने माजी सिैनक कंवा  याची प  नी हयात 
असे पयत माजी सिैनकांना मालम  ता करात 100 ट  के सटु दलेली आहे.याच धतीवर  नावामनपा ह  द तील 
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मालम  ताधारक माजी सिैनकांना कंवा  याची प  नी हयात असे पयत मालम  ता करात 100 ट  के सटु देणेकर ता 
ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा  यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर  यात येतो.  

सुचकः- सौ.शैलजा कशोर  वामी     अनुमोदकः - स. वरे िसघं गाड वाले.  
 
 
 
      वा र त/-            वा र त/- 
       महापौर,                नगरसिचव,   

   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 


